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 چکيده 
صورت جدي به موضوع انسان به عنوان رمزگان محوري خود  هایش بهبیدل در مثنوي

امکانات وجودي او ابعاد و  انسان،  از    ي بیدلدغدغهترین  مهم  ،پرداخته است.  است. 

هایی که  »ادراک« آدمی است. وي در حکایت يهزایید  ،تمامی مظاهر هستی  ،منظر بیدل

را در جستجوي خود انسان  دارند، سفر  کند.  روایت می  ،تنها یک شخصیت محوري 

بیدل از جستجوهاي بسیار درانسان مرکزي روایت  از    ،چه هستهر یابد که  می، پس 

هستی   يهواقع حقیقت یگانوجود« او بیرون نیست و خود او، در»ادراک« و »  يهدایر

ابعاد مختلف روایت بررسی  با  پژوهش  این  مثنوياست.  برمندي در  بیدل  اساس  هاي 

بیدل،    يهها و امکانات خوانش روایی و فهم روایت در نسبت با اندیشبلندترین حکایت

می  و ظرفیتتالش  امکانات  با  دهد وي  نشان  تا  به  هاییکند  روایت خود  در    کار که 

ر مقام یک »انسان نوعی«  گیرد، چگونه و چه رابطه و نسبتی با مخاطب فرضی خود دمی

میان »داستان« و »گفتمان«، به    يه عرض با بررسی رابطدارد. درواقع، این پژوهش، هم
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ضی«  مخاطب فر» و    «شخصیت محوري داستانیررسی رابطه و نسبت میان »راوي«، »تکب

ها و سطوح  پردازد، تا بتواند نموداري ترسیم کند که جهتِ روایت بیدل را در الیهمی

 مختلف داستانی به ما نشان دهد. 

 هاي بیدل دهلوي.  مثنوي الگوي ارتباط، انسان، روایت، کليدی: هایواژه 

 

 درآمد. 1

مثنوي و حکایتآیا  بیدل  آنهاي  روایهاي  الگوي خاص  از یک  پیروي  ها  کنند؟  میی 

در فهم و درک    ،هاي بیدل وجود یک الگوي روایی در مثنوي  ناخودآگاهِدرکِ  که  ازآنجا 

ي هر متن روایی در  خواننده  اصوالا و  )  هاي بیدلي مثنويهمنديِ متن براي خوانندروایت

تواند از  می  ،شدن به پاسخی براي این پرسشاهمیت است، نزدیکاي( بسیار باهگونهر

 و تأثیرگذار در حاصل پژوهش حاضر باشد. نتایج غایی 

هاي فرضی ارتباطی میان نویسنده یا راوي/ شبکه  يهالگوهاي ارتباط روایی، ضمن ارائ

داستانی  نیوشان درونها و روایتمفروض میان راوي  يهفرضی و رابط  ي همؤلف و خوانند

ي ارتباطی از  ها دهند که فرض وجود مکانیزمدر سطوح مختلف روایی، عمالا نشان می

و  نویسنده  متقارنِ  نهادِ  دو  میان  ارتباط  جهتیِ  الگوهاي  در  تنها  روایت،  فرایند  طریق 

 یابد. خواننده واقعیت می

الگوهایی چنین  شبک  ،در  از  عبور  از  پس  است،  مؤلف  راوي/  نزد  که    ي ه پیامی 

متن رسانیده  ي دیگر هنهایت به خواننده در سویهاي سبکی، درهاي روایی و الیهرمزگان

معطوف به   ي هکه فرایند برقراري ارتباط روایی در خوانش روایی با ارادحالیشود؛ درمی

میسم ذهن خواننده، در تعامل  مبناي دینا مندي بر خودآگاه روایتو درک نا  لذت از متن

راويچند و  اصلی  راوي  با  او  الیهسطحی  در  دیگر  درونی  درونی  هاي  داستان،  هاي 

شود  تنها در ذهن کسی ممکن می  ،به این معنا که موجودیت روایت  واهد بود؛پذیر خامکان

حضور راوي به معناي مرگ مخاطب و حضور    ،خواند. در چنین وضعیتیرا می  که آن

وقتی   زیرا  راوي/ مؤلف است؛  غیاب  معناي  به  به صورتی  مخاطب  را  راوي، مخاطب 
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درنظرمی درفرضی  اگیرد،  و هستیِ  امکان حضور  دینامیک  روان-دراکی واقع  و  شناختی 

متعاق  است.  انگاشته  منتفی  او  ذهن  در  را  فرضی  روایت  مخاطب  حالت،  همین  ب 

ا  شده نیز، ناچار به قرائت متن با فرض مرگ مؤلف است؛ زیرا تعامل نویسنده ی انگاشته

 صورتی زنده و دینامیک برقرار نیست. راوي/ مؤلف با مخاطب در متن به

با نیز  از آنکه روایت  افزودید  این نکته را  که  ها و متونِ روایی در ذات خود بیش 

هایی براي تحقّق امکان  زمینهها باشند، پسهایی براي ارتباط میانِ انسانوسایل و رسانه

شوند. در این پژوهش مختصر که  تفکّر و گسترش مرزهايِ اندیشگیِ بشر محسوب می

هاي  که بلندترین حکایت  م« و »عرفان«هاي »محیط اعظمثنويمبناي چهار حکایت از  بر

مثنوي در  گبیدل  انجام  هستند،  درنظرهایش  با  که  است  شده  تالش  است،  گرفتن  رفته 

در این حکایتهاي مختلف روایتجنبه با اندیشمندي  بیدل، کلیت    يهها و نسبت آن 

مثنوي بتواند  ساختاري  که  ترسیم شود  الگویی  و  داده شود  نشان  بیدل  هدفمندي  هاي 

 روایت بیدل را به ما نشان دهد. 

 

 هایش مندی مثنوی بيدل و روایت. 2

یافت و در   والدت  1054آباد پتنه به سال در عظیم  «میرزاعبدالقادربیدل دهلوي»ابوالمعانی  

بیدل در آغاز جوانی به دهلی رفت و تا پایان  .  سپس بنگاله کسب دانش کرد  جا وهمان

 . اندکرده هجري قمري ذکر 1133را به سال   وي  وفات جا زیست.عمر در همان

شناسان هند به  اند: »پارسیهند گفته   يهقارّي شعر شبههجایگاه بیدل در حوز  يهدربار

ان بزرگ  کماالن و پیشرو صاحب  که او را ازورزیدند: نخست آنوي از دو راه اعتقاد می

گوي متأخر به عهد از استادان  پارسیترین شاعر  که او را بزرگشمارند؛ دوم آنطریقت می

نویسان  (. اکثر تذکره537:  1383،دانند« )صفابزرگی چون جامی و امیرخسرودهلوي می

نویسد: »بیدل،  می  ي عامرهخزانهبلگرامی در  اند. آزاداز بیدل به بزرگی و عظمت یادکرده

نشین یونان معانی است«  مسخندانی و افالطون خ    يهآبادي، پیر میکدمیرزاعبدالقادر عظیم

ي  هبیدل را باید نمایند ،هاشاعرآینه کدکنی در  (. به تعبیر شفیعی203 :1390، بلگرامی)آزاد
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  دحسن حسینی (. سیّ 15:  1389کدکنی،شفیعیرک.  )  آوریمشمارعیار سبک هندي بهتمام 

زبان و صور پیچیدگی  بیدل میدر خصوص علت    »رمـز اصـلی نویسد:  خیال در شعر 

آنپیچ ب  ،یدگی  تالش  نوجویانیدر  و  برا  ي هسابقه  منسـجم    يبیدل  مفـاهیم  آمیخـتن 

هند   یفلسف_ عرفـانی سبک  ظریف  زبان  همین   (.100:1368  ،ی)حسین  است«  يبا 

  محور«توان از دالیل مهم »حالتیهاي عرفانی را م ف زبانی و اندیشهپیچیدن ظرایدرهم

 منظوم او دانست.   هايبودن روایت در حکایت

چیز، به »محور  هایش بوده است. تاکنون بیش از هري غزل هواسطشهرت بیدل عموماا به

افقی« ابیات بیدل پرداخته شده است. این واقعیت موجب شده است که وي در بیشتر  

حوز شاعران  دیگر  کنار  در  و...  يهمواقع  تبریزي  صائب  همچون  هندي  با    سبک  که 

برآمدهبیتتک   زبانان شهرت دارند، شناخته و هایشان در میان فارسیاز میان غزل   هاي 

درحالی شود؛  مجموعشناسانیده  بررسی  می  يهکه  نشان  بیدل  تالش  آثار  وي  که  دهد 

اي اندیشه و نگرش خاص به جهان، مخاطب خود را به ساحت  با تشریح گونه   ، کندمی

شماردریافت  يهتجرب البته  سازد؛  نزدیک  خویش  مانند  ي  هاي  نیز  بیدل  مفسران  از 

احوال و آثار میرزا عبدالقادر (، عبدالغنی در  1343)  نقد بیدلین سلجوقی در  الدّصالح
(  1388)  ي انسان کامل از دیدگاه حافظ و بیدل مقایسه( و عبدالغفور آرزو در  1351)  بیدل 

اند،  پرداختهبینی بیدل و برخی مباحث موضوعی در جریان بررسی آثار او به کلیت جهان

بیدل و گفتمان خاصی که در روایت   يهاندیش يهویژ هايتاما کمتر در پی کشف ساح 

تأملی  هاي قابل هاي اخیر پژوهشدر سال اند. خود از هستی انسان دنبال کرده است، بوده

ي ارزشمند »تأملی در ساختار تمثیلی  جمله مقاله در این خصوص انجام گرفته است؛ از

هاي بیدل،  بودن مثنويمندبا تأکید بر ساخت(  1392،یدل دهلوي« )نیکوئیطلسم حیرت ب

عرفانی بیدل در متون هندي و   – با رویکردي تطبیقی در جستجوي آبشخورهاي فلسفی 

ندا    ي نامهگاهی به طرح روایی نیز پرداخته است. پایان  ،عرفان اسالمی است و ضمن آن

بر پایههاي مثنويتحلیل داستاننژاد،  الهامان بیدل  به راهنمایی    شناسیي روایتهاي  که 

در دانشگاه گیالن انجام شده است، گامی دیگر در جهت    1393ی به سالیکوئعلیرضا ن
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ي متن به  عمده  ،ي مزبورنامه در پایانرود.  میشمارجمند بیدل بههاي ارشناسایی مثنوي

داستان دغدغهگزارش  که  است  گرفته  نتیجه  نویسنده  است.  یافته  اختصاص  ي  هاي 

هایش، معرفت و حقیقت و وحدت است و از همین  همیشگی بیدل در غزلیات و مثنوي

چهره است؛  هاي او تصویرگري »غفلت« هزارها و روایتیتروست که بسیاري از حکا

آ آنزیرا  این غفلت است.هر سه  فت  و صالحی  ،  میرزایی  )سرانجام  در  1394نیا  نیز   )

با    «دهلوي  مثنوي »محیط اعظم« بیدل حکایتی از    ی عنصر زمان درتحلیل روایي »مقاله 

  «زمان »بر عامل  یهک، شگردهاي روایتگري وي  را  با تتأکید بر روایتگري هدفمند بیدل 

 اند. بررسی کرده

هاي »عرفان«، »طلسم حیرت«، »طور معرفت« و »محیط اعظم« مثنوي به نام بیدل چهار  

با    سروده »عرفان«  با    11086است.  اعظم«  »محیط  و  طوالنی   6028بیت  و  بیت،  ترین 

شوند. این دو مثنوي به همراه »طلسم حیرت« با  هاي بیدل محسوب میترین مثنويمهم

عنوان دیوانی مستقل در  ها را بهیت، بخش مثنويب  1233با    «طور معرفت» بیت و    3478

چهار  نوشت »ي خودهات و زندگینامات، قصاید، رباعیّرحجم آثار بیدل شامل غزلیّ کلیّات پ 

  دهند.می  عنصر« تشکیل

می  گفتدرمجموع  مثنوي  ،توان  در  حکایت  گونه  دارد:سه  وجود  بیدل   هاي 

هاي بلند ناپیوسته )دنباله  حکایت،  )حکایات گفتگو محور(هاي کوتاه و اشارات  حکایت

 .هاي بلند داستانیحکایتدار( و 

جنبحکایت از  داستانی  بلند  داستان  يههاي  و  خوانشروایتگري  در  هاي  پردازي 

  ها به این حکایت  ت را دارند. راوي دریّهاي بیدل، بیشترین اهمّمثنوي  يهشناسان روایت

صورت  زمان را در جهان داستانی خود به  کند و چندترین سطوح داستانی نفوذ میايدرونه

ها مرز میان  آفریند که در آناي میداستانی ویژههاي درونکند و جهانموازي روایت می 

برداشته   »رؤیا«  و  حکایت می»واقعیت«  از  دسته  این  بخششود.  در  پایانی  ها  هاي 

حکایت از    1حکایت مثنوي عرفان و    39حکایت از   4عرفان و محیط اعظم )هاي مثنوي

 اند. شده  حکایت مثنوي محیط اعظم( روایت 37
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 های بيدلگيری سطوح روایی در مثنویعمل روایت و شکل. 3

پرینس،  در دیدگاه روایت وانش  واحدهایی معنایی هستند که در خ  «هارمزگان»شناسی 

که دریافت  کننده دارند. »خوانایی هر متن عبارت است از اینروایت و فهم آن، نقشی تعیین

از آن را می  ،معنا  آسانی  این  میزان  است.  اندازه آسان  پایهتا چه  بر  ي چند عامل  توان 

آن پیچیدگی  معنا،  دریافت  براي  الزم  عملیات  شمار  آنها،  سنجید:  و گوناگونی  ها 

خود متن. اگر بخواهیم خوانایی یک متن را تعریف کنیم،    ي ها بر پایه پذیري فهم آنامکان

این مسئله خواهیم شد که آن متن تا چه اندازه راه را براي عملیات روایتی هموار  درگیر    عمالا

ویژگی می  به  مستقیما  که  عملیاتی  یعنی  زمان سازد؛  روند  پیرنگ،  همچون  رویداد،  هایی  ی 

هاي  (. رمزگان 1391:139  )پرینس،   واحدهاي هرمنوتیک و مواردي از این دست، ربط دارد«

داستانی  معنایی و به تعبیر پرینس، واحدهاي هرمنوتیک، خود بخشی از واقعیت جهان درون 

 مندي اثر روایی است. ها در جهت درک و تبیین میزان روایت شود و شناسایی آن محسوب می 

ي ارزشمندي  شناسانههاي روایتتا کنون دیدگاه  ،خصوص الگوي ارتباط رواییدر  

ها  تألیفی و عالمانه با عنوان »مؤلفه- طرح شده است. ابوالفضل حري در جستاري تلفیقی

(، تالش کرده است با تأمل در این  208-183  :1392،حريرک.  )  سطوح روایی متن«  و

ویژه  به  اندازد؛ي ارتباط روایی و مؤلف مستتر در گو طرحی نوین در واکاوي ال  ،هادیدگاه

ریمون شاعر   (Rimmon-kenan)  کنان-دیدگاه  خودگویی  بر  او  تأکید  (، 1983)  در 

آفرینی راوي  اي اثر و چگونگی نقشاش بر اقتضائات دنیو تأکید ویژه  (Lote)  دیدگاه لوته

  رتوریک ادبیات داستانی ي مؤلف مستتر در و طرح انگاره  (Booth) ( و نیز بوث2000)
به این مقاله 1961) با نظر  هاي روایتگري  عالمانه و تعمق در ویژگی  ي(. این پژوهش 

عمل خواندن  در  تواند  نهد که میروي می  الگویی را در ارتباط روایی بیدل پیش  ،بیدل 

   برنده باشد.روایت بیدل راهگشا و پیش

شناسی یا  سنخ   هن  ،آنچه گرانیگاه توجه و مطمح نظر است  وایت،وانش ردر فرایند خ

است که از    خاصی   هايپیام  يندهشده، بلکه بیشتر عملیات ساختاردهساختارهاي تثبیت



ـ ـــ  محمدسعيد ميرزایی/دلهای بيتالش برای ترسيم الگوی ارتباط روایی در مثنوی  249  ــــــــــ  

 

به ظهور    ،خاصی از ادراک بشري  يهمند، یعنی منطق راهگشاي شیورهگذر توالی زمان

   .(BROOKS, 1984:10) رسندمی

گزیدن شاعرانه و سزاوار  سکنی  يدرباره  1مفهوم شاعرانگی در شعر »هولدرلین«شاید 

 گردد.میپردازيِ شاعر باز تگري و داستانبه طبیعت روای ،انسان بر خاک، بیش از هر چیز 

بنیادین و موضوع اصلی مثنوي بیدل است.  »انسان« رمزگان  آغاز  هاي  بیدل در  پرسش 

لی و موضوعیت مرکزي مثنوي عرفان و در نگاهی  مثنوي عرفان، پرسشی نخستین و اص

دهلوي،  )بیدل  «تجلیِ ادراک  -چیست آدم؟»  شود:تمامی آثار بیدل محسوب می  ،ترکلی

1389  :5). 

خطاب به مردي    ،«، از زبان پیر دانامثنوي »محیط اعظمبیدل در آخرین حکایت از  

شکارچی که تا هنگام غروب در جستجوي آهویی زخمی در دشت سرگردان بوده است،  

 گوید: می

ــی بسـ نمودم  ــتجوهــا  جسـ این   من 
 

ــی  ــت جز خود کس  ندیدم در این دش

(810)همان:  

آثارش بیدل در  نیست. تک  کلیت گفتمان  انسان«  هاي  شخصیتچیزي جز »روایت 

وجودي    يهچیزي از دایرسند که هیچرنهایت به این معنا می  ، دهاي بیدل اصلی مثنوي

   »ادراک« اوست، بیرون نیست. يه»انسان« و جهانی که زایید

به کلیت ساختاري و سطوح روایی مثنوي بخواهیم نگاهی  بیندازیم، اگر  بیدل  هاي 

سطحمی سه  در  شخصیت  بگوییم،  مثنوي  ،توانیم  قابلدر  بیدل  است:هاي  در    تفکیک 

در مقام شخصیت  ؛  هاي بیدل انسان نوعی« و مخاطب اصلی درون متنی مثنويجایگاه »

 .متنی خویشعنوان مخاطب غایی دروني/مؤلف بهراو؛ در مقام داستانی

تواند تمایز سطوح روایی را آشکار سازد، میهاي بیدل  آنچه در خوانش روایتی مثنوي

  ي هصلی است. در سطح نخست روایی، زاویدید راوي ا   يهتغییر زاوی  ،بیش از هر چیز

پردازد؛ در این سطح به موضوع »انسان« می   دید راوي، معرفتی و ایدئولوژیک است. راوي

هاي دیگري که در نسبت با انسان عنوان رمزگان مرکزي آثار خود و رمزگان»انسان«، به



 ( 44پياپی) 1399، تابستان 2ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــ  250

 

تعریف و بازخوانی   اوي، در مرتبتی  دید ر  يهدر سطح داستانی، زاوی  شوند.می قابلیت 

بر    ،دید او  يهنهایت زاویگیرد و درمیقرار   شناختی با شخصیت اصلی خودروان-ادراکی

در انتهاي    ،شود. راوي با خطاب مستقیم به خوددید شخصیت اصلی منطبق می   يهزاوی

مان او، کسی  دهد که مخاطب غایی گفتنشان می  گونه که اشاره شد،همانهایش،  مثنوي

او   خود  هرجز  در  او  گفتمان  تمامی  درحقیقت  و  مثنوي نیست  از  گونهیک  اي  هایش، 

 شود.میمونولوگ ذهنی محسوب 

هاي محوري در هر چهار حکایت، نهایتاا به موقعیتی مشابه موقعیت خود  شخصیت

اند،  یابند، آنچه دیدهمیگردند و درمیبته در یک سطح معرفتی باالتر، بازدر آغاز داستان، ال

 »ادراک« خود آنان نبوده است.  يهواب و ثمرچیزي جز خ

ها در  ر گذر کاروانها دماجراي مردي تنگدست به نام »غنی« است. سال   1  حکایت

درختی دارد.    ي هزید و تکیه بر سایاي بندري( در کمال فقر می)نام ناحیهنواحی بالیسر  

ن بندر که این همه پرسد که چگونه در ایکند و از او میمیروزي مردي از آنجا عبور  

کنی؟ مرد بینوا حال و روز سخت خود را  برکات در آن است، با این وضع زندگی می 

بر کوهی    اينویسد و او را به قلعه رهگذر، یادداشتی برایش می .  کندبراي وي توصیف می 

 آن کوه رسیدي، این نامه را به دربان  يهگوید: هنگامی که به قلعکند و میمی  راهنمایی

که   رسد. نامه را به پیرمردي نورانیبلند می  يهرود و به آن قلعآنجا بده. مرد بینوا می

نهایت  دهد. دري دولت میهدهد. پیرمرد با خواندن نامه به وي مژددربان قلعه است، می

شود. او روزها  داده می   حکم فرمانروایی بر یکی از مناطق و سکونت در قلعه  ،به مرد بینوا

تا آنهو شب براي چیدن و  ا مشغول کامرانی است،  به همراه مالزمان خود  که روزي 

آورد. او به  نوبري براي او می  يهروند. یکی از حاضران میوبه جالیز می  2خوردن »تَرب ز«

بیند. از وحشت شنود و سري بریده در دستش میاي میمحض بریدن میوه، صداي نوحه

شود و دوباره خود را در همانند خوابی از نظرش ناپدید می این صحنه تمام آن منظره  

 (. 349)همان: بیند ها میهمان درخت بر گذر کاروان يهسای
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ي مردي از اغنیاي بنگاله است که دچار تنگدستی  ي ویژهماجراي مکاشفه   2حکایت

 نگاله،گذارد که پیرمردي نورانی در آنجاست. مردي از اغنیاي بشود و به باغی قدم میمی

شود. شبی  کوي و برزن می  يهوي روزها در طلب نان، آوار  آید.نگدستی گرفتار میت   به

شنود که به مراد دلت  دارد. ناگهان ندایی می ناامیدي به دعا و تضرّع دست برمی  شدّتاز  

بیا! او قدمی پیش میرسیدي، نزدیک  رود و ناگهان جهانی دیگر را پیش روي خود  تر 

داند، او را به نزد خود  بیند و در آن باغ، پیري که علم »سیمیا« میباغی می جا بیند. در آنمی

دهد. شود. مرد سرگذشت خود را با گریه شرح میخوانَد و حقیقت حال او را جویا می می

.  کشدآید. پیر با سرانگشت خود خطوطی بر خاک می دل پیرمرد از رقّت حال او به درد می

ماهی درخشا آن خطوط  پدیدار می از  با کشیدن  نی  دیگر  بار  بر  شود.  سرانگشت خود 

اي از آن مکان، در حال  آورد. آنگاه دو دیگ را که در گوشهمشتی برنج پدید می  ،خاک

اشاره  دهد و به مرد  به مرد نشان می  که شعله و دودي داشته باشند،آن، بیجوشیدن بودند

ها بریز. مرد، دستور پیر را  ر میان دیگ )ماهی و برنج( را دکند که این دو حاصل غیب  می

دهد  گذارد. بعد از گذشت زمان اندکی، پیر فرمان میها را میکند و سرپوش دیگاجرا می

ها  که اکنون صالي عام بده که زن و مرد براي خوردن ماهی و برنج بیایند. پیرمرد سال 

این که  مربود  میگونه  اطعام  را  و  دم  زن  مرد،  از صالي  طبقکرد.  هجوم    ،دستبهمرد 

خورد. بعد  برند. مرد بینوا هم قسمت خود را برداشته و میآورند و قسمت خود را میمی

 ي شمعی را درهمهکشد و فتیلاز آن، پیرمرد نقشی از زیر پوست تخت خود بیرون می

شود.  طال در دستش پدیدار می   يهبرد و چند سکّپیچد. سپس دست به سوي هوا میمی

،  خواهی گوید اگر توانگري میدهد و میهاي طال را به مرد بینوا میه فتیله و سکّهآنگا

خواهی رموز غیب بر تو آشکار گردد، بدان  و اگر می  ها براي عمرت کافی استاین سکه 

فتیل این  از  نشان    يهکه هر چراغی که  تو  به  را  آن، صنع حق  پرتو  شمع روشن شود، 

کند و در گردد و با اشتیاق شمع را روشن میخانه بازمیخواهد داد. مرد بینوا شب به  

ي  دود شمع بر هوا چتر اندازد،  ه سمت شمع نگاه میکه ببندد. به محض اینخانه را می

سراي شاهی تبدیل  دستگاه ناز برقرار و کلبه به دولت  افرازد و از نور شمع هر طرفمی
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برد و خود را  رویشی خود را از یاد میگیرد که دمیود. چنان حیرتی مرد بینوا را فراشمی

گویند که در این صیدگاه آبگیري است  بیند. ابتدا مالزمان به او میبر مسند پادشاهی می

دهد و شاطران  کنند. مرد، فرمان رفتن به شکار میزیبا و او را به شکار مرغابی دعوت می

پردازد.  زمان به شکار می دوند. وي تا پاسی از روز به همراه مالپیشاپیش دستگاه او می

یابند و او زر و مین و جمعی از مردم به حضور وي بارگردد و وزیر، درباریا شاه بازمی

کند. هنگام ظهر نیز بساطی رنگین و شاهانه براي او ترتیب  گوهر بسیاري خرج مردم می

او    آیند و مجلس طرب برايساقیان و مطربان می  ،رسدمی. هنگامی که شب فرا دهندمی

شود،  . صبح که بیدار می رودمیشود و به خواب فرومجلس تمام می  .شودترتیب داده می 

بیند که شمع تمام شده است و چیزي از آن مجلس و بزم بر جاي نمانده است و در می

هاي طالیی که در دستش برجاي  سکّه  يهخویش است. از آن پس، مرد به واسط  ي هکلب

 (.  357همان:)کند ا توانگري زندگی میخر عمر بمانده بود، تا آ

فهم اسرار    حقیقت است. او در طلب بینش و  ماجراي برهمنِ جویاي دیدن  ،3حکایت

کند،  افتد و هوس میاي میعالم امکان است. روزي از سر اتفاق گذرش به کنار چشمه

  صورت   شود. برهمن از شکوه آنگر میاي آرد. ناگهان شکلی از غیب جلوهغسلی به ج 

دهد: من مزد جستجوي  د: تو کیستی؟ شخص پاسخ میپرسمیافتد و  نورانی به سجده می

گوید: من در جستجوي  توام و کسی هستم که حسرتش آرام از تو ربوده است. برهمن می

دهد: وقتی که غسل خود را به  دیدار یقینم تا بتوانم حقیقت را ببینم. شخص پاسخ می

آورد، امّا  درمیواهی رسید. برهمن، لباس از تن بهخویش خ  يهبه خواست  ،جاي آوردي

  ي هبرد. ناگهان خود را در بستر بیماري در خانمیبار سر در آب فروقبل از اداي غسل، یک

میرد و نزدیکانش  د. عاقبت برهمن میبخش . تالش حکیم و طبیب سودي نمییابدخود می

خود را پس از   ،ندوان و به نشان وفاداريسوزاندند. زنش نیز به رسم هاو را در آتش می

 سوزاند. مرگ شوهرش در آتش می

 وحشی واز مردمان خارکش، نیمه  )زنی کنّاس  زنی    کند و روح برهمن جستجو می

ان بزرگ  کنّاسآید. وي در میان  بار از آن زن به دنیا مییابد و دیگرکولی( و نازا را می
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همسرش در اثر   يشود. روزچند فرزند می  کند و صاحبشود و با دختري ازدواج میمی

گذارد. گریزد و سر به صحرا میناامیدي از شهر می  شدّتدهد. وي از  بیماري جان می

از   به شهري میمدّت سرانجام، پس  اقبال، گذرش  از سر  آوارگی  به افتد که راجه ی  اش 

حفظ   براي  سرزمین  آن  در  ندارد.  جانشینی  براي  فرزندي  و  است  مرده  نظام  تازگی 

اند که سحرگاه در بیرون شهر به انتظار بایستند و هرکس که به  تصمیم گرفته  ،حکومت

گونه به شود و اینشهر بیاید، بر تخت حکومت بنشانند. مرد هنگام سحر به شهر وارد می

ان را از یاد  کنّاس رسد. در کسوت پادشاهی، وضع زندگی خود با  )پادشاهی( میراجگی  

از میان شهر    اي کهی که خادمان در خواب هستند، به لب رودخانهبرد. سحرگاهی هنگام

ان، از سر اّتفاق از آن سوي رود او را کنّاس   يهناگاه، مردي از قبیل   رود.کرد میعبور می

موش کردي؟ مرد  پرسد: چه شد که فرزندان پریشان خود را فرامیشناسد و  بیند، میمی

اي  شوند که راجهافتد. پاسبانان و مردم شهر آگاه می میقبیله به گریه  از دیدن آن مرد هم

برگزیده قبیلکه  از  اینکنّاس  يهاند  از  برهمنان  از  به  کنّاسکه  ان است. گروه زیادي  را  ی 

افروزند، تا خود را به سزاي  شوند و آتشی میاند، سخت دچار ندامت میراجگی نشانده 

د. مرد نیز که رسوا شده، خود را میان آتش  اشتباهی که مرتکب شده بودند، در آتش  بیندازن 

شود و  افکند. وي به محض انداختن خویش در آتش،  دوباره از عالم خواب بیدار می می 

هایش هنوز بر چشمه است و تمام  بیند که هنوز از آب چشمه سر بر نیاورده است. لباس می 

 آب بوده است. خوردن در  مّدت ماجرایی که بر او گذشته، به قدر یک نفس غوطه 

بیند همان زن و فرزندش همچنان  گردد و میمرد برهمن با کمال حیرت به خانه برمی

ها در حیرت ماجرایی است که بر لب چشمه بر او گذشته است.  مدّتاند. او تا  در خانه

حال و  بیند که پریشاناز برهمنان را میخود ایستاده است، گروهی    ي هروزي بر در خان

کنند  پرسد. آنان برایش تعریف میها ماجرایشان را میگذرند. از آناز آنجا میبر سر زنان  

، تصمیم گرفتند هرکس  ها مرد و جانشینی نداشتآن  يهکه در شهر »اوَد«، هنگامی که راج

به راجگی بنشانند. سحرگاه مردي از راه رسید و او را    ،را که سحرگاه به شهر وارد شود

ان است و اکنون براي  کنّاس  يلهیامّا عاقبت فهمیدند که وي از قب  به راجگی شهر نشانند،
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روند. آنان این  »گنگ« می  ي هشستن خویش از این گناه و به امید نجات به سمت چشم

ی در حیرت تماشاي  مدّت . مرد برهمن  شوندمی و از نظر مرد برهمن ناپدید    گویندمیرا  

گوید  شود و میدوباره در نظرش نمودار میکه آن شخص نورانی  ، تا آنماندمی این احوال  

آوري، جز ظهور  چه در تمام »شهود« به نظر میکنم. هرحقیقت را بر تو آشکار میاکنون 

گاه »مثال«  عالم »مثال« نیست. تو خود یک خیال هستی و از طلسم خیال، عالم به جلوه

است؟ اکنون چند    دانی که »خیالی« که نقش هستی توست، از چه عالمیرسد. آیا میمی

شود. قدم همراه من باش تا رموز کار را بر تو آشکار کنم. مرد با شخص نورانی همراه می

درختی خوابیده است. شخص نورانی به    يهرسند که زیر سایبه مردي می  ،پس از چندي

نفر را در خواب    گوید این مرد خفته، اصلِ هستی توست. او همانند تو چندینبرهمن می

هاي او هستی. اگر او از خواب بیدار شود، از نقش  حقیقت یکی از خیال د و تو دربینمی

روند و پیوسته خفتگان دیگري را  ماند. آنان همچنان پیش میهیچ برجاي نمی ،هستی تو

: پس بدان که  گویدبیدارند. شخص نورانی در آخر می  ، هاي همبینند که در خوابمی

اگر چشم باز شود، خوابی    تردید خواب »عقل« است وبین«  هاي »علم و عیاخواب   يههم

نخواهد ماند و خواب در ملک خداوند راه ندارد. پس هنگامی که عقل نخستین بیدار  

 (. 368همان:)امی مظاهر جهان( منعدم خواهند شد )تمي خیاالت هشود، هم

نی  داستان پادشاه هندوستان و سفر جادویی او از مجلس شاهی به سرزمی   ،4حکایت

مراسم    انی پادشاه هندوستان در جربازگشت او به وضعیت قبلی است.    کنّاس« و به نام » 

پا به عالم   دهد،یجادوگر ارائه م   يکه مرد   ی نیاسب چوب  ي هلی به وس  ب،یعلوم غر شینما

که  تاآنجا  ،کندیم   یزندگ  کنّاس«به نام »  اي بدويواحهده سال در    .گذاردیو مکاشفه م  ایرؤ

شدن  صاحب زن و فرزند   و  ی. پس از ده سال زندگسپاردیم   یخود را به فراموش  یپادشاه

و   اندازدیو احتضار خود را در آتش م  يدی ناام  تیدر وضع  یبه علت وقوع خشکسال

او در    یده سال زندگ  مدّتکه    یابدیم. او درشودی م  داری ب  یبار در مجلس پادشاهگرید

زن و    اد یبه خاطر    ،معادل دو ساعت از زمان مجلس بوده است. پادشاه از آن پس  کنّاس 

که مردم آنجا عزادار  یحالکنّاس را درو مجدداا    رودیم  کنّاس  يبه جستجو  ،فرزندان خود
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  ي ماجرا   قتی حق  تینها. درگرددیم. او ناشناس از آنجا بازابدییم  اش هستند،او و خانواده

»پیغمبر عصر« در پایان    .رسدیو به آرامش و »تحقق« م  پرسدیر« معص   غمبریخود را از »پ

چیز حتی تاج و تخت شاهی او  دهد که همهحکایت براي پادشاه هندوستان توضیح می

 (. 724همان:)بیند نیز خوابی است که می

می پایان  راوي  توضیح  با  حکایت،  چهار  حکایتهر  پایان  در  ،  4و    3هاي  یابد. 

تفسیر وقا  ،»شخص نورانی« و »پیغمبر عصر«  گفتگوهاي  هاي  شخصیتیع براي تکدر 

کند و  اي ادامه پیدا میگونه(، بهمرد برهمن و شاه هندوستان)ها  یک از حکایتاصلی هر

اي در متن  واقع نشانه ها از صداي راوي ممکن نیست. درشود که تفکیک آنبسط داده می

بگوید ما  به  که  ندارد  تمام    گفتگوهاي   ،وجود  کجا  »پیغمبر عصر«  و  نورانی«  »شخص 

توضیحمی و  می   هايشوند  آغاز  کجا  از  هر  امّ   .شودراوي  پایان  در  که  است  روشن  ا 

گفتن با مخاطب  شنویم که در حال سخنچیزي جز صداي یک راوي تنها را نمی  ،حکایت

به ما میفرضی خود است؛ درعین تلویحاا  گوید که مخاطب غایی راوي، حال، روایت 

روایت که عمیقاا بر مبناي ذهن و ادراک    عرض با این روندِنیست. همکسی جز خود او  

می زاویهراوي شکل  و  روانگیرد  د_شناختیاي  پایان  ادراکی  در  نیز  بیدل  مخاطب  ارد، 

ه  و خود را در وضعیتی مشاب  شودداستانی بیدار می   جهانِ  ها، از خوابِیک از حکایت هر

شخصیت محوري  آن، راوي اصلی با تک   بیند، وضعیتی که درشخصیت اصلی و راوي می

  جایگزینی با یکدیگر قراربگیرند؛   توانند در قابلیتمی  ،داستان و مخاطب فرضی هر سه

مثنوي رمزگان مرکزي  که  نوعی«  »انسان  در جایگاه  قابل  زیرا هر سه  است،  بیدل  هاي 

 3.ستندتعریف، شناسایی، فهم و خوانش ه

 

 داستانی های درون. سياليت جهان 1.3
»قطعیت«مهم  از عناصر  و  شگردها  شکلترین  و  درونبخشیدن  جهان  در  دهی  داستانی 

  ، نیاو صالحی  میرزاییرک.  )ي زمان روایت است  هیکی پردازش هوشمندان   ،روایت بیدل 

هاي جادویی در  اي که سرعت روایت هنگام نقل رویدادهاي جهانگونه(؛ به134:  1394



 ( 44پياپی) 1399، تابستان 2ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــ  256

 

تر( بسیار  هاي درونی هاي قبلی )واقعی به نسبت جهان ها، در قیاس با جهان ي داستان درونه 

نگري بسیار  ی ئ جز   هاي اصلی را با ي شخصیت کندتر است و راوي، وقایع و فضاي مکاشفه 

فروبردن  ( به قدر  3ي »مرد برهمن« )حکایت کند. زمان تمامی مکاشفه زیاد، نقل و توصیف می 

زمان سفر جادویی »شاه  ي اوست و مّدت آوردن آن، به نسبت جهان اولیه سر در آب و بیرون 

هوشی در مجلس شاهی بوده است؛ همین  ي دو ساعت بی ( به اندازه 4هندوستان« )حکایت 

متن  گیري حجم  وجود دارد. اندازه  نیز   2و    1هاي  نسبت مشابه زمانی، در روایت حکایت 

به نقل جهانشداختصاص داده با جهانهاي درونیه  بیرونی داستانیتر در نسبت    ، هاي 

هاي شگفت  این نسبت  ،در روایت خودد که راوي چگونه با پردازش زمان  دهنشان می

اختی  ن شدهد و ساختار روایت خود را به شکلی ذهنی و ادراکی و روانزمانی را نشان می

آنچنانمی حآفریند،  وضعیت  در  نیز  مخاطب  وضعیت شخصیتکه  با  مشابه  هاي  یرتی 

 گیرد.میازگشت از سفرهاي جادویی خود قراراصلی هنگام ب

  ، داستانی در ذهن مخاطب دهی جهان درونگرد دیگر بیدل براي آفرینش و شکلش

  ي هکه داستان بار دیگر از زاویصورتیي دید متفاوت است؛ بههنقل یک ماجرا از چند زاوی

ي دید دو  هآن است که داستان از زاوی يهمثابشود. این حالت، بهمیفرد دیگري نقل   دید

آنچه    داستانی، نهایتاا ي جایگزینی درون هداستانی نقل شود. البته در این چرخراويِ درون

(  4)حکایتعنوان مثال شاه هندوستان  ي دید شخصیت اصلی است. بههت دارد، زاوییّاهمّ

کنّاس« در جهان واقعی خود  »   يهود را بار دیگر، پس از یافتن دوبارماجراي زندگی خ

« سرزمین  مردم  از  مکاشفه(  جهان  نسبت  میکنّاس)به  برهمن  «  مرد  همچنین  شنود. 

ر دیگر در جهان قبلی  با  را  در آنجا اش  ماجراي خود در شهر »اوَد« و رسوایی  ،(3)حکایت

گذرند و  ي او میبرهمنان از کنار خانه  )اینشنود  می  شهرهمان  از زبان برهمنان  خود،  

به خاطر به پادشاهی رساندن -ریزان به سمت رود »گنگ« براي آمرزش گناه خود  اشک

 . (انددر حرکت -مردي از نژاد فروتر )خود او(

  اصلی یا راوي/مؤلف   راويبیدل در مقام  هایی که  داستانگري  روایتدر  که  دیگر آن

گفتمانی  -توان گفت جهانِ درونمی  براساس آن  هایی وجود دارد کهنشانه،  گزیندبرمی
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  هاي یک از داستاناصلی هر  هايشخصیتبراي  که  طورست؛ هماننی  ناپذیربراي راوي نفوذ

ذهن و ، مرزي میان شهایهاي کارکردي در داستانمطابق توضیح راوي و نیز رمزگان ،او

چه از منظر ادراک و ایدئولوژي راوي و  د )وجود ندار  جهان خارج و ذهنیت و عینیت

هایی  مکان  ،هاي اوهاي داستانشخصیت  ؛ مثالا(شخصیت داستانی اودید    يهاز زاویچه  

توانند  نیز گاه میاند، پس از بازگشت  سفر جادویی به یک جهان دیگر دیدهرا که در جریان  

اي خود( باز بیابند؛  مکاشفه)واقعی در نسبت و به جهت تمایز با جهان    در عالم واقعی

ز  « را در عالم واقع نیز پس اکنّاسکه سرزمینی به نام »  همانند حکایت پادشاه هندوستان

هاي او  یا شخصیت داستان  .(724:  1389  دهلوي،رک. بیدل )یابد  جستجوي بسیار بازمی

هایی که  هآورند؛ همانند سکّهایی از جهان دیگر را با خود به جهان واقعی خود مینشانه

تاجر تنگدستی    مرد  دچار  که  »بنگاله«  می  شود،میاهل  دیگر  جهان  از  خود   آورد با 

هایش از نزدیک آشنایی  هاي داستانخود با بعضی از شخصیت  ،ی راويحتّ  (.357)همان:

برخ »غنی«و  مرد  همانند  داشته است؛  زیر سایورد  که  می  ي هنام  زندگی  و  درختی  کند 

 کند.گونه براي راوي نقل میبه جهانی خواب روزي جریان سفر خود را 

باالترین سطح  که در    داستانی با جهان بیرونی راويهاي درونمرز میان جهان  ،اینچنین

ي  هشود. به واسطاز میان برداشته می   ،و جهان ذهنِ مخاطب فرضی او  داستانی قراردارد

بر ذهن و ادراک  مبتنی  ،یانلحظه از آغاز تا پابهراوي، تمامی متن لحظهبودن  خصلت شاعر

توان مرز مشخصی میان جهان  همین ویژگی نمی   يهگیري است. بر پایاو در حال شکل

تواند در درون جهان گفتمانی حضور راوي می  ،اینچنینر کرد.  راوي و ذهن مخاطب تصوّ

آن باشد. ضمن  ادراکیداشته  منظر  از  عمیقاا روان-که  راوي  يهنقط  شناختی  اصلی    دید 

که  دیگر آن  .رسدمینظربهقابل تفکیک ي دید شخصیت اصلی غیرهاز نقط  ،)راوي/مؤلف(

میاننشان می  ادراکی راوي-شناختیروان  روایتباورمندي و نوع   او و   دهد که مرزي 

   وجود ندارد.اش داستانی نجهان درو
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 های بيدل . الگوی کلی ارتباط روایی در مثنوی2.3

باید در نظر داشت  يهوهلدر   تغییر می  ،اول  بیدل  موقعیتِ    ،کندآنچه در طول روایت 

بر  مبتنی  بودن عمیقااشخصیتیبر تکهاي بیدل عالوهزیرا مثنوي  ت او؛راوي است و نه هویّ

تر داستان،  هاي درونیدید راوي در الیه  يهشوند. زاویخلق و روایت می  ،ذهن راويِ شاعر

در جریان    ،خود  ،راوي  ،عبارتیکند؛ به تري پیدا می شناختی عمیقروان   _ادراکی  يهجنب

ي  ه از زاویاو،    دید   يهداستان در حرکت است و اصوالا زاوی  ي هعمل روایت به سمت درون

هاي باالتر روایی  تا آنجا که به الیه  دید شخصیت اصلی داستان غیرقابل تفکیک است، 

گیرد. مخاطب فرضی او نیز در جریان  میدها قرارو در موقعیت تفسیر رویداگردد  میباز

»ادراکی به  خود  ،شناختی«روان   _خوانش  زیرا  است؛  همراه  حرکت  این  در  با  هرحال، 

الگوي ارتباط روایتی در    این،  اساسي و منظوم مشارکت دارد. برخوانش یک متن شعر 

رسان،  عنوان پیامراوي به ي  هدهندتنها نشان  تواند نموداري ثابت وهاي بیدل، نمیمثنوي

پیام باشد؛ در    يهعنوان گیرندمخاطب به  ،دیگر  يهسویو در    عنوان پیام داستان بهمتن یا  

ي ارتباط روایی را بین سه  ي چرخهگونهاي ترسیم کنیم که  اینجا ناچاریم دایره یا گردونه 

شخصیت  کساحت نشان دهد: ساحتِ راوي یا راوي/مؤلف؛ ساحت متن یا داستان که ت

اصلی داستانی در آن، تقارب انکارناپذیري با راوي دارد؛ ساحت مخاطب فرضی گفتمان 

 .که او نیز پهلو به پهلوي راوي است

که نسبت  بر باورپذیرساختن داستان  الوهکند عتالش می  همواره  راوي/مؤلف شاعر

را در  پذیر داستان، خواننده  با بازنمایی ادراک  ،ی با اصل قطعیت در روایت او داردمستقیم

موقعیت  به مرز تجربه و    ،داستانی خودسان نوعی همانند شخصیت اصلی درونمقام ان

بنابراین شاید بتوان الگوي ارتباط روایتی    ؛مشترک با خود برساند  ريتحقق ادراک و باو

                                :             گرفتدرنظرگونه هاي بیدل اینرا براي داستان

 راوي  /مخاطب فرضی        انسان نوعی/ راوي  /شخصیت اصلی         مؤلف     راوي/

دقیق شکل  درون  ،تربه  جهان  نسبت  درنظرگرفتن  با  با  گفتمانی  جهان  و  داستانی 

داستان اصلی  بیدل شخصیت  الیهاي  و  نوعی  انسان  و   يه،  فهم  به  مربوط  رمزگانی 
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داستان،پذی خوانش  را  می  ري  الگو  این  در  به توان  روایتی  ارتباط  کلی  »الگوي  عنوان 

 د:ترسیم کرهاي بیدل«  مثنوي

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

به    ،در یک موقعیت  ،شخصیت اصلی و انسانِ فرضی یا نوعی تک   ،گرفتن راويقرار

اصلی    حورعنوان مبه  وامکانات وجودي ا»ادراک« و   علت جایگاه اصلی و بنیادین انسان،

این موقعیتِ    ،بیدل طی عمل روایت خود در سطوح مختلف سعی دارد  .آثار بیدل است

چنان دهد؛  نشان  ممکن  طریق  هر  به  را  مشترک  بررسی   که امکانیِ  کلی    در  ساختار 

بیدل مثنوي پایانو    هاي  و  آغازها  او  بنديچگونگی  بیدل مثنوي  دیدیم،هاي    ،هاي 

او  ود  خصوصاا) مهم  و  ،مثنوي  اعظم  عرفان  مقام  (،محیط  و  نوعی  انسان  ستایش  ،  با 

شوند و با بازگشت  و خطاب راوي به خویش به هاي او آغاز میاستعدادها و قابلیت

 رسند.پایان می

 

 گيری نتيجه. 4

فهم  ي او به انسان قابلهشناساني هستیهمبناي نگاه ویژهاي بیدل برمندي در مثنويروایت

خود، بحران، سرگشتگی، حیرت و درنهایت کشف و دریافتن خود    است. سفر از خود به

گرفتن شخصیت اصلی در موقعیتی مشابه موقعیت آغازین و در مرتبتی باالتر از  و قرار

هاي بیدل با صداي راوي  دهد. مثنوي میهاي بیدل را شکل  حکایت   يهنظر معرفتی، پیکر
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ان با بازگشت و خطاب راوي به  شود و در پای اصلی و طرح موضوعیت »انسان« آغاز می

در مقام انسان ِ نوعی و مخاطب غائی گفتمان خویش، صداي تنهاي راوي بر جاي    ،خود

کند، در هستی خویش  هاي بیدل، همانند انسانی که روایت میماند؛ زیرا راوي مثنويمی

ایدئولوژیک و  شناختی و  روان-عد ادراکیزمان دو ب هم  ،دید او  يهمتفرد و تنهاست. زاوی

عنوان یک راويِ  هاي بیدل را به ها و مثنويتوان تمامی داستانکلی میطورمعرفتی دارد. به

هاي بیدل )یا  بودن حکایتشخصیتیویژگی تک اي مونولوگ درونی دانست.شاعر، گونه 

با   توانمییش، هادر بطن مثنوي ها( را عبارتی وجود تنها یک شخصیت محوري در آنبه

او    الگوي روایتی  بیدل هم ارتباط  روایت  در  دانست.  جهان  ،راستا  میان  هاي  مرز 

نهایت  که در باالترین سطح داستانی قراردارد و درداستانی با یکدیگر و نیز با راوي  درون 

به بیان دیگر در الگوي ارتباط روایتی در   شود؛با جهان ذهن مخاطب از میان برداشته می 

بیدل، راوي اصلیمثنوي ي  هدر چرخ  ،شخصیت محوري و مخاطب فرضیبا تک   هاي 

تصور  در »ادراک« انسان قابل چه رگوید هگونه بیدل به ما میگیرند. اینمیجایگزینی قرار

ه و  داشت  »تحقق« خواهد  قابلیت  هستی  در  انسان یچاست،  وجودي  مرزهاي  از  چیز 

 خارج نیست.

 
 ها یادداشت

 کند(/ انسان در خاک.  )خانه می گزیندمی. شاعرانه و سزاوار/ سکنی 1

  ونک، يپیراو  )نیز رک.  ( در تحلیل این شعر از »هولدرلین« دارد1951)  ايرساله  «»مارتین هایدگر

1389 :1- 16  .) 

 . هندوانه.2

 : 1. ابیات پایانی حکایت 3

 رت شکست آثار ـــمانده زآن عب

ب دیـــکاش  رسم  ـ ار  بار  به   گر 

 ار امید ــــ به زان  ـــ دالن خــ بی

 کآرزو از حصول یک مژه خواب 

 ارو پایم از رفتار ـــ م از کـــ دست 

 رسم   ی از آن بهارـــ ه نسیم ـــ ب

سایهــــ برنمی به  التجا  بید د   ي 

 ا به صد مراد حساب ــ دارد آنج



ـ ـــ  محمدسعيد ميرزایی/دلهای بيتالش برای ترسيم الگوی ارتباط روایی در مثنوی  261  ــــــــــ  

 

 بینند ی را به خواب میــ گر گل 

قب مثال ـــ زین  طربساري  در   ل 

 که ندارد خیال هر خس و خار 

نامــــ گشت نیازیشان ـه   وس بی 

 ه را سعی اتفاق سراغ ـــ ا کـــت

 

بغ آفتـــ در  میــــ ل   بینند... اب 

 ال ــ د خیــــ د نقشبنــــ کامالنن

 ان بار ــــ م ایش ــ در گلستان فه

 ال حق پنهان ـــ اب خی ــــدر قب

ب دماغ ــــفکند  به  رازشان   وي 

 ( 357-356: 1389دهلوي،)بیدل

 : 2حکایت ابیات پایانی 

 پس در این بزم سرخوشان هستند 

 ان پرافشان نیستــــ گرد عنقایش

 ی توهم جاه ــ ک و نــ نی غم مل

 ار زوال ــــ ه از غبـــ ملکشان رفت 

 

 ی تعینی مستندــ ی بــــ ز مـــ ک  

 ش نگین ایشان نیست ـ ام نقـــن

 ی سریر و کاله ـــ د بـــ خسروانن 

 ه در کنار خیالـــ ان خفتـجاهش

 ( 365: 1389دهلوي،)بیدل      

 : 3ابیات پایانی حکایت 

 هاي علم و عیان پس همه خواب

 وش اسبابش ــ ق و جـــ عالم خل

 چشم اگر وا شود خیال کجاست

ک  زمانی  بیدارــــ در  شد  عقل   ه 

 تو پرفشان همه رفت  ـز همچنان ک 

 ب حقیقت دیدـــم آن طالـــ چش

 ده ـــــ رار شوریـــــ آخر آن بیق

 

 خواب عقل است بی خیال و گمان 

 ر یک مژه خوابشـــ ت تعمیــهس

 خواب در ملک ذوالجالل کجاست

 ن و آن یک بار ـــ ر ایــــ منعدم گی

 چون تو بیدار گشتی آن همه رفت

رسید خواب  فهم  به  تماشا   زین 

 ان خوابیدهـــ ر جه ــــ رد سی ــــک 

 ( 382: 1389دهلوي،)بیدل         

 : 4حکایت ابیات پایانی 

 ون زده استگ جنون نعل تحقیق واژ

 

 ه تمثال بیرون زده استــــ ز آیین 
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نیست آگاه  پرده  این  نقش  از   کس 

 ايدار حیرت فسون رفتهـــ چه مق

 

 

می نیستکه  راه  سو  هیچ  و   تازد 

 اي که هم درخود از خود برون رفته

 ( 738: 189دهلوي،بیدل)          
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